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Rivero kaj rivereto

(Murquez de Paranaguá)

AI rivereto trankvila
Diris river’ malhumila: 
«Mi bedaŭras vin, malriĉa, 
Malrapida, malfeliĉa ! 
Vi kun tiom da kurbaJoj 
Inter rampantaj kreskaĵoj 
Fluas sen nomo, kaŝata, 
Dume mi, bone konata, 
En la uri ojn plej belegajn 
Metas la ondojn nombregajn, 
Fortante riĉan donacon 
En plej malproksiman spacon. 
Cent riveretoj min petas 
Je aliĝo kaj sin ĵetas 
En mian fluon kontente, 
Sojn deflankiĝo niolniente. 
Kuraĝon mi havas tian, 
K?, ĉion, kio en mian 
Vojon venis, mi formetas.»

Tiel la river’ parolis 
Kaj pli multe diri volis
Pri 1’ nobla deveno sia, 
Pri sia eĉ energia;
Sed diras al la kuraĝa 
La rivereto pli saĝa : 
«Amiko, ĉu ankaŭ mi 
Ne eliris kiel vi
El sama loko de 1’ monto?
Kaj, naskite de la fonto, 
Cu de ambaŭ ni 1' akvaro 
Ne fluis tra la arbaro

Sama kaj sub sama herbo?
Kial do nun via cerbo
Tiel fierigas sin?
Nur okazo igis vin
Lasi la lulilon vian,.
Preni direkton alian.
Kie la teren’ kliniĝas,
Vi en kur' pli rapidiĝas,
Sorbante la riveretojn,
Kiuj donas 1’ akvarelojn
Al vi. vin pligrandigante.
•Je la long’ akompanante 
Tiujn ĉi montetojn belajn, 
Miajn akvojn kristallielajn 
Mi kondukas sen fiere.
Cu tial, diru sincere,
Vi pli nobla esti kredas?
Pli da akvo vi posedas, 
Sed ĉu ne estas egala 
La mia, pura, kristala? 
Kie kuras via fluo, 
Timon kaŭzas via bruo ;
Mi kun klara murmurado
Aperas en bonfarado :
La teron mi malsekigas,
Kamparon fruktop.lenigas.
Duni irui.nojn vi preparas,
Mi bonaĵojn multajn faras,
Ĝis la fino de la vojo 
Intermiksos min kun ĝojo 
Al la mar' profunda, vasta, 
Nia eei’ komuna, lasta : 
Tie ni alproksimiĝos 
Iam ambaŭ kaj kuniĝos.

Tradukis.

Francisco P. Lorenz.
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FORGESITA BUR1T1PALM0 (,)

(Affonso Arinos)

Kredeble p'asis apud vi, anttiŭ du cent 
jar >j, la unuaj bandeiroj (3) enpenetran
taj ; la enlanda miliiisto, sklavo de tiuj el 
Piratininga, tiam haltis, ravite antaŭ la mal
nova palmarbo, kaj rememorigis la tempojn 
de sia sendependeco, kiam la migrantaj gen
toj libere vagadis tra ĉi tiu lando.

Poeto de 1’dezertoj, muta kantanto de 
la virga mfturo de 1’internlando, saluton 
al vi 1

—* malnova militisto ŝtoniĝ- 
la daŭro de 1’batalo !
aperas antaŭ mi, kiel Ia vivanta poe- 
raso preskaŭ malaperinta, ki,*l  la 
kantaĵo pri la suferoj de Egantoj, 
glora himno de iliaj heroaĵoj, la

Generacioj post generacioj pasos anko
raŭ, antaŭ ol sekiĝos tiu griza, skvama ti unko.

La tero, kiu ĉirkaŭas vin, kaj la kampoj 
apudaj (ricevis vian nomon, hlo eponimo, 
kaj ĝin konservos.

vivmanie-

1’kampoj
sin tran-

al la

kunvi- 
venas 
a'iajn 
regas,

.Malnova palmarbo sola, postvivanta a- 
testanto de l’al milita dramo, kiom da majes
teco kaj da malgajeco vi esprimas, respekte
ginda eponimo de 1’kampoj 1

Meze de kamparo verda, svene kaj 
malankolie verda, kie iafoje tremlumas la 
floretoj orkoloraj de 1’sovaĝa rosmareno, 
vi staras fiera, levante al la ĉielo la s‘reĉa.n- 
taĵn palmojn, 
inta en

Vi 
mio de 
dolora, 
kiel la
kortuŝanta rakonto pri la bata oj kontraŭ la 
transaj homoj 1

Kial vi daŭras staranta, kiam viaj 
samtempuloj jam falis?

Nek la antikvaj rapsodiistoj, nek la ple
na de poezio legendo de 1’bliuda kantinto 
de Iliado emocias pli, ol vi maljuna kres
kaĵo, muta kantanto de 1’primitiva 
ro de 1’internlando 1

Grandioza gardostaranto de 
kaj de Tarbaroj—apud vi paŝtas
kvile la sovaĝa bovoviro kaj la lertaj igeĉeva- 
lidoj, kiuj ne konas la submetadon 
liomo.

De tempo al tempo, estas viaj 
vantoj la nigraj anasoj, kiuj eviteme 
de la malpli Jksimaj lageto.', serĉante 
pli kvietajn kaj dezertajn, kiujn vi
malnova palmarbo, per via teniĝo staran
ta, trankvila kaj majesta, kiel tiu de anti
kva militisto ŝtoniĝinta.

La aroj de sovaĝaj pekarioj (2) trairas 
la kamparon kaj, kiam ili pasas apud vi, 
eble pro la bojado de 1’vento ĉe viaj pal
moj, ili turniĝas kaj grincigas furioze la den
tojn, kiel la milita tamburado.

La Lipkolora ĉe valo viro, estro de 1’bru- 
taro, suli Tombro de via krono, vantemo 
skuas la kapon, por forĵeti de 1'frunto la 
densan kolhararon, kiu ekmallielpas lin vidi ; 
poste • ĝi blekas laŭte,, forte, vokante 
el sia inaro a preferatan ĉevalinon, kiu mor
das la herbon de l'bordo de la lageto.

Apud vi, nokte, kiam la aliaj bestoj 
dormas, la jaguaro kurpasas persekute ; kiam 
ĝi revenas, la karno de Tkaptaĵo al ĝi sang- 
makulas Ja buŝegon, kaj ĝia marŝo esitas 
pli malrapida kaj ondmova.

Se iam la civilizacio gajnos tiun mal
proksiman lokon, eble stariĝos granda urbo 
sur la vasta kamparo, kiu al vi faras pie
destalon, malnova forgesita buritipalmo. Ti
am, same kiel Ja atenaj hoplitoj, malliber
igitaj ĉe Sirakuzo, kiuj algajnis la liberecon, 
kortliŝante la kruelajn mastrojn per la ra
konto pri siaj propraj malfeliĉoj, ĉe la ravaj 
versoj de Eŭripides, vi malpermesos, poeto 
de 1’dezertoj, vian propran detruon, aĉetanto 
vian rajton por vivi per la sovaĝa kaj dolora 
poezio, kiun tiel bone vi scias komuniki.

Tiam, eble, animo amanta la unuat -lu
pajn legendojn, animo, kiun vi estos klininta 
al amo kaj al poezio, ne permesante vian 
detruon, faros, ke vi figuru ĉe larĝa placo, 
kiel monumentio al la malaperintaj genera
cioj, paĝo ĉiam malfermita de poemo, kiu 
ne estis skribita, sei kiu boladas ĉe la spi
rito de ĉiu el la liloj de tiu ĉi lando.

Elportugaligis
i

Alcibiades Correa Paes

(1) Speco de palmarbo, konata per la enlanda jio- 
mo burity.

(2) Nehejma aŭ sovaĝa porko, havanta la na
ciajn nomojn- ///ho.zv/J/, queixada brunet, pecari (en 
angla lingvo peccary).

(3) Bandejroj (en portugala lingvo bandeiras) 

estis ekspedicioj enpenetrantaj, konsistantaj el per
sonoj or- kaj arĝentsoifaj, kiuj havis terurajn bata
lojn kun la sovaĝuloj, kaj kiujn la nacia verkisto 
Arthur Orlando komparis je la grekaj ekspedicioj 
kantitaj de Homero.
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Rigardante Rozon

(Amelia Alves)

Ho;! pala roizo, ne fori isa la. sanktan 
kaŝejon, kie vi floras, ppr veni bruleti lii 
blankecojn de viaj florfolio; en la sufokiga 
kaj nepura, atmosfbro efo 1’ salonoj, kie 
vi nur povas esti viktimo dje la volupteco de 
T Konteoj, kiuj senfoliigos vin delasante sin
la teron via^n florfoliojn kvazaŭ vi esius 
kulpa posedi ĉarmojn ilin elegantajn ! Pre
ferinde senfoliigu sur la tombo de niliaj es
pertaj ; ĉar, kiam la suno subiros mi la 
okcidento kaj la nfa Igia jecVuah) 'malheligos 
■mian frunton, mi tiani vin surverŝos pen la 
larmoj de mia dolorega, maldolĉa sanda do.!.

Eble vi, lio ! pala rpjzo, pli koni patos 
miajn dolorojn, ol tiu kruela socio, kiu nur 
scias partopreni la ĝojojn, sed; ne 'havas 
laimon por plori kun ni, nek konsoligan 
vorton por kvietigi miajn ĉagrenojn. ! I

Tradukis

niero kaj saĝo, donante al la pasantoj bele
tan pruvon de sia bona edukiteco.

Nur Karioto iradis rimarkante nenion, 
ddstidlte kiel diali n, (kaj (tial, lasante la trikila
ron, ŝi ekvojiris sur la centro de l’ strato 
plenega de veturiloj kaj homamaso.

Subite oni aŭdis tre akran krion: velu 
lilio reliveras la kompatindan Kariolon, kiu 
estis tie kuŝajiita sur la ŝt.miOiĵ kap pala. 
kvazaŭ ŝi estus vaksa'!

Alkuris tuj multe da personoj kaj kun
portos diii' en la dejmon de ŝiaj gepatroj), en 
la alila urbo, kie ili. loĝid on pentrinda id,o;m. 
eto, ĉirkaŭita de mlangarboji Cijuj geko
legoj akompanis la kompatindan knabinon, 
kiu iris kuŝanta sur brakportilo kaj; tiel 
'sentaova, ke ŝi ŝajnas mortinta!

V en i S t .u j < l<u k u rac: st ei'j, k i u j c e r l 'igi s al 1 a 
patrino de Karioto, ke ŝia filino rompis 
al si kimon, sed ŝi estas liberigita de pli 
granda danĝero.

La bona sinjorino demandadis al ĉiuj: 
la veturi;-;

*
la veturi- 
kare tiun

Pacienco kaj boneco

(Jalia Lopes <l"

Kiam eliris el la 
pordo de 1' kolegio la gaja kaj bruanta ban 
do de 1' infanoj. La strato, mallarĝa strato 
inter altaj domoj, en la malalta urbo de 
Haltia, etendiĝis laŭ zigzaga kaj longa linio, 
tra kie ĉiumomente pasis veturiloj ĉiu 
specaj..

Dume, la bando de 1’ gekolegianoj iris 
sur la trotuaro, tre korekte. Tie estis Bene
dito donante la manon al sia fratineto, tim
zorge forigante ŝin de la danĝeroj ; tie sek- 
vis Klarinjo kun la librujo bono bukligita 
kaj la blanka antaŭtuko purega; tie iris, 
brakon en brako, Dionizjo kaj Laŭro gajas
pektaj kaj decaj, kun siaj laŭ marista modo 
kolumoj bone 
gaj ŝultroj,; 
akompanataj 
brida ĉemizlj!,
rozarieroj ĉirkaŭ la kolo kaj la 
koj; tie iris ĉiuj, fine, kun tre bona ma-

Kiel okazis tio? Cu oni arestis 
giston? Li estas krimulo!

Oni respondis al ŝi jiese, ke 
gisto estis arestito kajji li pagos 
malfeliĉegon...

Sed,, jam vekiĝinta kaj interi dolorĝe
mu j, Kaplpitp klarigis:

—< La kulpa estiis inii; nur nii. Sur 
la strato olni chevas iradi (zlo.rge, for
kurante de la veturiloj, ĉiam atente: 
tamen ini iradis kvazaŭ mi estus en mia ĝar
deno no memorante pri tio, ke mi povus 
ektuŝegi iun, kontuzi besteton, faligi iun ho
mon, faleti kontraŭ blindulo aŭ kripla mal
junulino;.. Nli tiion legis en libro en la forne
jo, kaj ankaŭ la profesorino ĉiam konsilas, 
ke ni estu /zorgemaj) kaj, sur la strato, pli 
ol sur alia ajn loko, oni devas respekti, 
la aliajn, por ke ili nin respektu. Tamen... 
mi venis; en la luna mpn.d|o, kaj ejstiis nui" 
plo tio, ke oka.zis tiu ĉi malfeliĉego. Panjo, 
trankviliĝu;
min mi havos multe da singardemo, ĉiam', 
kiam mi irados sur la strato. Se oni alfos-, 
tis la veturigisto n, mi petas al Unia pa
tro, ke li liberigu lin; mi povus forkuri- 
ĝustatempe, se mi ne estus tiel distrita!

Aŭdinta tiujn ĉi grandanimajn vortojn, 
ĉini, kiu ĉeestas tii», ekamis la komplatindan 
K arlo t jojn!.

La gekolegoj de la bonega knabino re-i 
Venis hejmon jam trankviligitaj promesin
te ŝin viziti ĉiutagje. «Inter ĉiuj superis Kla
rinjo, kiel tre sindona vartistino !. Dum la

, ĉar mi tuj estos sma kaj die

sidantaj sur la fortaj kaj lar- 
tie iris Magda leno kaj So-fŭo 
de la negrino Anno, kun kri
bi,tia turbano! kaj multkoloraj 

manradi-
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tuta tempo do 1’ ma.lsrno ŝi r s-is apud Kar
ioto serĉante ŝin kuraĝigi kaj distri.

La kvalitoj de bona vartistino devas 
esti tre zorge kulturataj kaj ĉiam montras 
bonegan koron. K larin ja esris nelacigebla, 
kompatema je la sufero cle Karioto ŝi faris 
ĉiom eblan pori
portis al ŝi dolĉajn fruktojn cle sia patrino, 
al,iam fi rojn <!•*  sia ĝardeno kiti iritajn cf • >i

gajigi ŝin .Ian ligon ŝi al

** • V. X
aŭ la bonegajn mangojn dte 
deno, aŭ belajjn lilirojn de sia biblioteko ; 
Kiam Karioto 'laciĝis pri ia objekto, 
kuris alporti ajlian, ĉiam afabla kaj 
kiel vera bai tian ino.

lan vesperon Klarinjo est/s puŝinta .la 
fceĝon de Karioto al la teraso de l’ ĉambro, 
kaj ambaŭ «admiradis la pejzaĝon luman 
de la maro kaj de la randkrutaĵoj plenaj de 
tre belega vegetaĵaro, kiam la patrino de 
Karioto eniris en la ĉambron kune kun viro 
larĝaŝu.ltra kaj nigrebruna.

— Kiu li estas, Panjo? 
—Divenu, mia filino...
—Mi ne povas...
Samtempe la viro, kiu en 

ŝajnis grandogifo, genufleksis 
murmuris kortuŝante:

Dankon pro via. pardono ! 
veturigisto, kiu renversi vin : 
mi estus ares ita, 
mia edizino kaji sep infanoj, s*  
lie esus elirintaj, pardon vortaj

—La kulpa estis 
Mi revenos tuj al la kolegio.

•—En mia veturilo.
—Ne ; ani. iros ka j revenos ĉiam piede. 

Nur nri estos pli zlorgemT.
Karioto etendos la maneton a’ la |vc- 

turigisto, kiu ne siuas kiamaniere j ia tuŝi 
per siaj dikaj fingroj kalplenaj.

—'Piu imiileiiĉego moutiis 
devas ira li diserata sur lu 
kmnjuenigjs al mi la valoron

si a ijruktoĝar-
•SI

gajema,

li ĉi ubre •) 
antaŭ ŝi kaj

Mi estas la 
kaj a/ikry?aŭ 

ne gajnante la pan-ri poi*  
el via buŝo 

i
nii . Iru trankvile.

l

• •

al mi ke mi 
stratoj... kaj 
d-e amikeco ! 

ekkriis Karioto, ĉirkaŭprenanta Klarinjon 
per la kolo-.

Tra-lukis.
.1. ('onto l'<rnandes.

NOTAS SOCIA li S

Eni casa de uma distinctissima famila, 
cm Botafogo, realizou-se anie liont un uma 
dora festa, quc s; revestiu da alegria e da

resideiite 
encanta- 
cordiali-

effeito, uma reunião promovida pelo 
laboriosa e dedicada as o- i ição espe- 

que s ■ filiam e *rca  d • cento e cincoent i 
de nossa melhor e "nais enita 
2 de Agosto de 1912, graças 
Julia Fernandes, a infatigável 

desde então tem 
esperantista, dedi- 

nropagauda, cujo
admiração do todos os

dade (pie caracterizam as reunio *s  intimas dos axleptos 
do "Verda Standardo”.

Era, com 
"Virina K hibo”, 
ran t isti-, aX
senhora» e sen ho ritas
.sociedade.
aos esforç 
'samideanino”, o "Virina Klubo 
pugnado sem tréguas pelo ideal 
cando-se a múltiplos trabalhos d? 
resultado lhe grangeou a 
esperantistas brasileiros.

Além desses esforços, a

Fundado a 
■ 'S de mme.

o

digna instituição tom 
nni caracter de beneficiencia, pois, uina parte de sua 

fins caridosos erenda annual 
xilio.s a obras pius.

For tudo

é destinada a au-

isso, o "Virina Klubo” é merecedor
da sympatia e <lo applauso não só de seus Kian idea nos, 

suas

reci- 
vige-

mas de to los q.lantos tenii a ni conhecimento de 
acções generosas.

A reunião de ante-hontem, que constou de 
tativos, musica, dinsa e tnirprezas variis, foi a
sima quinta d; uma brilhante serie qu • a associação 
realiza com fins da propaganda esperantista. Não 
tendo sé Ie propria, o elui) reune-so jieriodicamente 
em casa de suas associadas, que gentilmente o 
acolhem.

Essa honra coube dsa vez á rapi ivante*  geníi- 
leza de mine. Brito Silva, delicula e distincta ‘sami
deanino”.

Quem sabe o quanto o ^speranto, bem como todas 
as campanhas de altruismo, tem soffrido com a 
guerra européa, não pode deixar de admirar a perse
verança das senhoras e senhorilas cariocas que,, u 
despeito de todos os obstáculos, não esmorecem na 
luta em prol da liumanitaria creação do dr. Zamenhof.

Outros meritos não tivessem os esperant ist is. <•. 
para que façam yns 
lhes-ia a 
fendem sea 
naufragio universal d • 
esperanças.

não tivessem os esperantistas, 
á xympatia qu ■ os (••rci, bastir- 

inquebrável perseverança 
ideal d- paz e de concordia,

to los os ideaes e

(El O /HIJIII II'ili" )

EI, ESPERA NTI.IO

"Kial
estas

com que de
no meio do 
de todas as

la
gierma n a 

paj’ lis al la komi 
komprenis

min liberigis, 
militisto? Tre 
sara Esperant 

kaj kiam

nis j kvankam 
sin plei: 

e, tion li 
mi tmontriiS al ii 

kiel lcg.itimaici n la m.mrbrokart.m de la
Esperant Kuniĝo, li diris: Vi povas for
iri. kontraŭ la l indo Esperanto ni ne mi
litas”.

(El "Germana Esperanlisto” )
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2^. zeo
Kara amiko Lazaro. Morgaŭ estos la 

naskiĝa datrevono de mia patro. Mi invitas 
vin poi’ pasigi senceremonie la vesperon 
kun ni. Kiel komp *ns|on  al via, afabla kon
sento, vi povos ĝui la senpekajn plezurojn 
de la dancoj, kiuj sekvos la koncerton, orgaj- 
n izitan de mia fratino, aŭdi versojn, vidi 
filmojn interesajn ; k. t«. pĵ. Nia festeto' 
finiĝos p t noktomanĝ >, ki *]  fortigilo j: edebla 
post neevitebla lacigo. - 'l u e via, Ludu- 
■riko.

( aro amigo Lazaro. Amanhã é o an
niversario natal icio 5? meu pao. Venho con- 
vidal-o para passar seni ceremonia a noite 
eoninosco. Em compensação do sua affavel 
apquí eseon eja., | 'dera g.osir des prazeres in- 
liocentes das danças pie seguirão o concerto 
organizado por minha irmã, ouvir versos, 
ver firas interessantes, etc. Nossa festazinha 
terminará | >r uma ceia, fortificante neces
sario depois do um cansaço inevitável.—■ 
Todo seu, Luiz.

N. B.

Garantia kaso

Kun la celo publikigi akurate la revuon 
Brazila Esperantisto, Brazila Ligo Esperan
tista diecidis s. arigi g i ra rti cin kason, kiu 
estos elspezata nur ki un la eldono de la re
vuo prezentos deficiton. La subskribinto pa
gos ne la tutan sumon se l la proporcian pak
ton, laŭ la deficito pagota.

LISTO
Brazila Klubo ” Esperanto”............ 58000
D-ro Nuno Baena................................ 58000
Alberto (duto Fernandes................. 58000
D-ro Venancio da Silva..................... 58000
Odiro Pinto.......................................... 58000
José Arthur Boiteux ..................... 58000
Coronel [Manoel Perfilho Bentos .,.. 58000
Everardo Bakheuser......................... 58000
Carlos Velloso...................................... 58000
Metliodio Maranhão........................... 58000
E. Felix Trib-jui.Uet ......................... 58000
J. B. Meilo e Souiza ......................... 58000
H. Motta Mendas ...........................
Major Laŭdano d,as Trinas ...........
Honorio Leal ..................................

58000
580 0
58000

Brazila Gazetaro kaj Esperanto

Listo de brazilaj gazetoj publikigintaj «luni la 
2il duonjaro 1915> artikolojn kaj informojn pii Espe
ranto.

Acre. Commercio tlo Aere (Xapury). 
Amazonas. - O Tempo (.Manao»).
Maranhão. .1 Pacotitha kaj o .Jornal (S. 

Luiz).
Ceará. —.1 Tarde ( Korta leza).
Pernambuco.—O Tempo kaj O .Jomil Pe

queno (Recife).

Bahia. Diario de Noticias (S. Salvador), O 

Conservador (Na za re th.)
Sergipe. Diaria tlo Minha Aracaju).
E. Santo. —O Alegrense (Villa do Alegre). 
Ŝtato Rio.- Aurora (Valença).
S. Paulo. O Astro (S. Paulo).
S. Catharina. — A Opinião (Florianopolis).
Rio Grande <lo Sul. Republica (S. Victoria 

do Palmar), O Brasil Philatelico (Cachoeira).
.Minas Geraes. .4 Fo> <7« Serra (Coimbra.) 
Matto Grosso.—J Liça (Onyabá).
Rio de Janeiro, c Imparcial, Correio da 

Manhã, .Jornal tlo Commercio, (> Paiz, Tniio Postal. 

.1 Trombota, A Rua, .4 Noite, .Jornal do Com- 
mercio da Tarde, Jornal d > Brasil, Gazeta Suburbana, 

.4 Epocha, A Noticia, Gazela de Noticias kaj .4 
Tribuna.

1—B-ne sciu la lingvon, traktu ĝin kun 
respekto kaj lasu la vei s aradon al Ja 
poetoj.

2. Esperanton uzu parolate, studu legante 
kaj 'ne fuŝu skribante.

3. La. plil.Oiiigisioj diskoni; vi fundamvn- 
t' n sekvu kaj fidela restu.

4. Propagandu ĉiam, ne ĉie ; klarigu, ne 
prediku ; rakom i faktojn, ira esperojn.

5. Kion vi povis lerni nur en mu semajno, 
ne ,'insta uu en unu horo ; el malgravaĵo

ne faru regulon kaj el regni > ne faru 
malgravaĵon.

(>. Verkante mi Esperanto, ne kre lu inie- 
resa, kion nacilingve neniu legus-, 
imagu, ke preseraroj plibeligas libr 
ne malesperu, s * mankas aĉetadi

7. Al grupo aliĝu ; a kunvenon vizi: u : 
perante parolu.

ne 
•n ;ES'-•1 i <

I
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B.—Atentu, ke la internacia lingvo vivas nur 
per uzado; memorii, ke. tial internacia 
organizajo iestas ne .esa ; senlace varbu 

por U. E. A.
9. —Legu gazeton por ke vi konu novajn

faktojn ; abonu por ke ĝi povu ekzisti ; 
kunlaboru, por ke ĝi estu interesa.

10. —Por Esperanto kiel mova Io agu ; por,
ĝi kiel realaĵo pagu kaj kiel altan idea
lon konservu ĝin en via koro.

H. St.
Lu Ĥina Brileto).

KRONIKO

• 
CL

(‘U

I) ro Nuno Paena 
kurson de Espe- 
la kondiĉoj en la 
«Esperanto». . 
la viziton de l’

Bahia.—La gazeto ”0 Atlantico”, en 
(drurelius, publikigis artikolon pri Espe
ranto de s-Ĵt) Zo;zi.'mo Lima, kiu mj poste es
tis invitita dje d-ro Pedro Aulran, direktoiro' 
de «Collegio ( a rave Ilon se», por lari tie kur
son die la internacia Iingvo.

Rio de .Janeiro. La Lan de Maio s-ro 
A. Couto Fernandes malfermis en la, ^id
ejo dje Braizila Klubo «Esperantoa espe
rantan kurson, en kiu enskribiĝis 25 geler
nantoj. Plost dii tagoj li faris parola Leton 
pri la «I zado de I’ prepozicioj en Esperan
to». fii estis la unua d,e 1’ serio organizita de 
«Virina Klubo .- La 4-an de Junio tiu 
klubo (‘fektivigis sian 25-att kunvenon, 
ia domo de s-ino Mathilde Brito e Silva. 
Kiel kutime onji deklamis, kantis, ludis 
kaj dancis. La multelegata jurnalo «O Impar
cial» skribis bonegan artikolon | ii la kunve
noj de «Virina Klubo», 
malfermos baldaŭ superan 
ranto. Oni povas sciiĝi pri 
sideji de Brazila. Klubo

—Brazila Ligo ricevis 
klera kaj malnova espe) ani is o d .ro Metilo lio
Maranhão, kiu, post mallonga restadu en Kio 
de .Janeiro, revenis al Pernambuco, kie li 
loĝas. D no Maranhão jus .ricevis li oficon 
de profesoro en la Fakultato de Leĝoscien
co, eu Hedje, pisi. brilega konkulaj.

La 14-an de .Junio okazis la ĝfnerahi 
ordinara kunsido de Brazila Klubo «Espe
ranto». por (dekto de nova estraro. Jen ĝi 
estas: Prez. d-ro Nuno Baena; vicprez. ko
lonelo Manoel Port ilito Bentes ; l -a sek. s ro 
()dil'o Pinto; 2-a sek. s-ro Alcindo Terra; 
l -a kas. s-ro Octavi ) de Maci*  Io ; 2 a kas. 
s-ro Azarias de Azevedo kaj reprezentanto 
apud B. L. E. s-ro J. Machado Tosta. K >- 
silantaro : s-roj Grafo Alfonso Celso, subko- 

tonelo J. M. Moreira Guimarães, dro Eve
rardo Backheuser, d -ro Venancio da Silva, 
d-ro Leonel Gonzaga, d r-j José Arthur Boi 
teu.x, majoro Lauriane das Trinas, luĝo >H. 
Multa Mendles, E. Fe’ix Tribouillet kaj f-ino 
.Juha Fernandes. Laŭ propono de d ro Nuno 
Btiena, estis aklamita honora prezidanto d-ro 
E. BackheusieiJ.

D-roj Nuno Baena kaj José A. Boiteux 
estis elektitaj delegitoj tle Brazila Kluko «Es 
peranto» al la 5:v Brazila Kongreso de Geo
grafio, okazonta ten Bahia je la 7-a de Sep
tembro proksima.

S. Panio.—«O Progresso», gazeto en N. 
João de (' ur rai iulio, sciigis siajn ligantojn 
pri la vizito de 1’ esperantisto s-ro Antonio 
PloJivka kaj konsiliis al ili la lernadan de Es
peranto.

Al inas Geraes—(Transloĝiĝis al 
nia fervora samideano s-ro Ismael

Satcde
Gomes

Braga, kasista dje Esperantista Klubo «J/t- 
uidaro». 'En Caudle li malfermis kurson kun 
bomi rezultato. Ni citas la nomon de f-ino 
Filinha Kolla, Liu, post malmultaj mona
toj d|? lerna Io, bone,ĝe skrabas en lEsperanto. 
En T drei ras (daŭrigas la propagandon s ro 
Alcindo Brito, sekretario de «Junularo».—> 
La gazeto «A Voz da Serra» en 'Co^mbra, 
daŭrigas publikigi esperantan lakon.

Rio Grande do Sui.—En Hio ((raude
bone propagandas nian lingvon s-ro .Jul o 
Cardozo Ferreira, kiu jus aliĝis al B. L. E.

0 Esperanto iio Estrangeiro
Tii glatoiTa. - Eni hondio?, conferen uas 5o‘re 

diversos asĤimptos, cani/) declamado s, repre*  ntaçõ s 
theatraes, eni Esperanto. — Eni Battersea, realizou-se 
a Reunião Geral Annual. — Eni Kingston-on Thanps, 
conferencia sobre aeroplana, con: demonstração pia- 
tica. — Eni Bexliill-on-Sea, concerto seguido de chá, 
do Hastings Madrigal Society, com muitos nume
ros de Esperanto. Apesi.r da guerra ter feito desap- 
parecer muitos miembro», o giupo continua oseu traba
lho entliusiasti c infatigável. O grupo de Liverpool 
faz bellos progressos. - Bradford United Foreign 
lCJircles decidiu crear urna secção de Estranto, 
ao lado das secções franceza, allemĴ, hespanhola e 
russa. Advogou esta causa o grupo esperantista

Brandeford, (jue demonstrou t,,r o Esperanto aii- 
rançado o fini. (Ie utilidade pratica, o (pie ja foi ri‘- 
conhecido por diversos paizes, cMpecialmeire prii 
•Allemanba, rujo governo continua a enviir jio idas 
ofricia(‘s eni Esperanto’ ao ; paizes n citros. — Rea- 
lizou-se a 5.a Reunião Annual do Koni *rca  Es;>e-
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Natal (Africa do Sul) reuniu’-, 
directoria. Apezar dos xlesfal- 

guerra, o grupo func-t 
promovendo reuniões e cursos.

Em Stockholm, o sr. Albert Wi- 
fez uma conferencia, seguida do calorosa 

em que tomaram parte os srs. Liljedahl, 
Rosíengnen e cutros. Outras conferencias, sobic 

themas, com projecções luminosas, foram
— Em uma conferencia effectuada em 
cem pessoas,

o
e que

com projecções 
uma conferencia

ella compareceram, 
deve sjr infuo-; 

s?m modificação

<pie a
Esperanto 
continue

cid< tck4 de Moscou o sei *n-- Visitou a 
Charles Richet, fervoroso adepto do 

enthusiastica conferencia 
lingua internacional, na qual demonstrou, 

a 
tonpre. — Em uma tombola organizada cm 

collegio particular, faziam parte dos premios 
Em Tiflis iniciou-at um curto, 

24 empregados dos Telegrai- 
estão sof- 

ular pela mobilização, 
guerra. —■ O sr. A. G.

ranta Klubo Malbourna (Australia.)—U grupo Nabila 
Norda Stelo, de 
para eleição da nova 
ques importantes causados pela 
cionon regularmente,

Suecia.
ckman
discussão, 
Nylén, 
diversos 
realizadas.
Trelleliorg, 
foram de opinião que 
duzido nas escolas, 
algulna essencial.

Russia,
t iista francez
Esperanto, tendo feito uma 
sohr<i a 
a necessidade de propagar a nova lingua, ‘por tod i 
parte e «mpre. — Em uma tombola organizada 
•nni 
livros de Esperanto. — 
nu que se inscreveram 
phos; — Os cursos e reuniões esperantistas 
frondo na sua marcha ivg 
reclamada pelas exigências da 
Trostrii/kij offereceu 150 rublos á Moskva Societo 
Esperantista. -- Os cs]>erantistas de Astrakan fize
ram appareoer pela 
rantista manuscripto, 
imento da vida 
sos> propaganda e reuniões, 
rantista rei ine-se semanalmente 
Barnaul verificou.-se 

• Espera ntp e uma 
padre Seriŝeu .— . 
Kamiŝin fundou-se 
ja |>o>sue 
um al ma nacii . 
ferencias, cursos e

Hollanda.— 
peranted\lubo, em 

de Wíinter.
um curso 

. Zeist, 
com 25 alumnos, no campo de intern/ição.

Em Dübendorf iniciou-se um curso,• * 
iio qual estão inscriptos 20 alumnos. — O gru[>o do 
Basel reuniu-se, 
reuniões. O grupo de Berii continúa 
paganda, promovendo exames, 
e exhibindo films eni um cinematographo. — Rteor- 
ganizou-se o grupo de La Chaux-de-Fontis. — 'Eni 
/.agano realizou-se a. segunda festa de propaganda, 
promovi !a pelo grupo loc il.

H(‘spanll<t. A Academia Medica. Ilomeo-

apenas Esperanto.
realizou, com grande explendor, 

em honra do poeta .Joan Maragall. - 
continuam com notável succ?sso as confe-

— Em Sçvil-
Trinidad Sorimo offereceu um banquete 

do gru[K> esperantista local., Por essa 
servido o vinho ManzanilLi-Esperantu. 

■— A Jokoska Esperantista Societo, 
28 de Maio de 1906, festejou p seu 

Em Yokoama, o maior porto 
effect nara m-Se importantíssimas confo- 

pelos drs. Nakamura, Ivroita, Takahaŝi e 
Eroŝenko (russo). Assistiram trasentas pessoas 

essas conferencias, que duraram quatro horas e 
Causaram grande sensação. 
<im honra do dr. Ta.kahaŝi, 

na Tokja Esiieranto Societo. — 
regularmente cursos na Universitata

— O grupo Lumon, de 
grande explendor, uma

Eni

sr. H. 
iniciou 
— Em 
curso,

Suissa.

Os esperantistas de 
segunda vez um almmach espe- 

Em Baku nota-se o ívnasci- 
esperantista, pda actividade nos cur- 

e reuniões. A Bakita Societo Espe- 
c abre cursos. — Em 

uma exposição de olijec os ile, 
conferencia bem sukcedi la pelo 

Em uma das escolas publicas de 
um grupo de Esperanto, que 

uma píspiena bibliotheca, e faz circular 
manuscrijito. —■ Em Ostrogojsk, con- 

fundação de um grupo.

'Em Nijmegen, fundou-)se o Es- 
coiísequeneia de conferencia do 

— Em Venio, sr. Van Leenxiaim 
com uma vintena do alumnos, 

sr. de Backer oomoçou o seu quarto;

l
e decidiu tornar mais frequentes as 

em activa pro- 
(listribuvido folhetos,

- Em Tokio, 
samideano do 

Fune-, 
cursos na universitata iStu- 

O importante jornal SHuugalcsekrn 

sccção de Esperanto, 
O sr. Akita, 

frequentemente publica as 
Azio está publicando uma serie 

com a respectiva traiucção 
eni Esperanto.

Na California ha 
actividade dos esperantistas, principal-

conhecido 
suas obras, 

de pa- 
e pro-

grande

patha, de Barcelona, abriu um curso de Esperanto 
para médicos. Frequentam este curso oito médicos. 
Os membros do grupo Esperanto kaj Patrujo .visita
ram as offieinas typograpliicas de El Dia (Irafico, fa
lando
Tmrassa,
festa
Zaragoza, 
rancias mensaes, no grupo csperaiitista. 
Ia, o sr.
aos membros 
oceasião tf oi

Japão.
fundada em
lO.o a universa rio.
do Japão, 
dencias 
sr.
a
meia.
sessão
.Hirocliima,
cionam
denta Grupo.
•puljlica quinzrnalinonte uma 
(pio occupã duas pagigas, 
autor japonez,
- O Orienta

lavras japonezas 
nuncia figurada

Estados Unidos.
animação e
mente em Berkeley. -— A contar do começo da Expo
sição, mais de 6.000 pessoas tômn sido informaxlas 
a res|M‘ifo do Esperanto e de seus fins. — Fundou.-se 
o grupo La Juvelurba Hondo.—Reencetaram os seus 
trabalhos os grupos de Green Acre (Me.) c Dçl- 
plios (Ohio). —• Por solicitação da. Bostona .Esperanto 
Societo, o .sr. Gerard, embaixador americano em 
Berlim, fez publicar em 77ie Globe, de Boston, in
formações sobre o dr. Zamenhof e ma situação cm 
Varsovia. - - Os grupos continuam a funccionar 
Tvgiularinente,

Peru. -
rantÍ8tof! !,

pensa a 
tivo da

China. —
hAo, de Shanghai.

Os grupos continuam 
assim como os cursos.

Rieappareceu a revista Antaŭen Esuc- 
que conta 13 annos de 

publicação durante algum 
guerra europea'.

Iniciou publicação
— A /lina Esperanto-Asocio com- 

pleton quatro annos. A actividade c imi'«rtan cia desia 
associação pode ser avaliada pela seguinte estatística: 
carteri 
visitantes, 
adeptos,
•shu Ku trata-.se de realizar a fundação de um Espe
ranta Muzeo.

exist.enc.ia, 
tempo 'por

L/ ltini

recebjrias», 24.135;
2.8(51; livros vendidos, 89.001;

541; socios approvadores 851. — Em

diis
mo-

Bri

ca rtas exped idas, 23.184; 
socios 
Chan-

li. B'.
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Bibliografio

La parolado de la ltala Ĉefministro 
Antono Solandra pri ltala Milito. Itoaio 
Kapitolo. 2 .1 inio 1915-a. (Esperanta tra
duko/ Eldonoj de La Komitato ”Po.r Ita
lliaj per Esperanto”. Padova. Broŝuro 
n-ro 1 -a.

Fundamentoj de la Kvakerismo de Ĉn- 
t-oline Stephen, esperant igi! a de Montagii
C. Butler el la kvara eldono de la angla ori
ginalo. Poj’ la tradukinto eldonis The Britisli 
Esperanto Association, 17, Hart Street, M.
C. Londono. Anglujo. Prezo: Sni. 0,875.

Korespondado

1SHTRUMEHT0JH
KAJ (TIUSPECAJN ILOJN EL EUROPA 

AŬ USONAJ FABRIKEJOJ

por termezuristoj, 
ĥemiistoj, kuracistoj kaj ĉiaj 

aliaj sciencaj kc ij teknikaj 
celoj liveras

S KO ERNEST KANDASCHE, 14 ine 
de ligule. B. 38, cain p d' H artterwi lfo- 
lamido, deziras korespondi per letero aú poŝt
karto.

SKO LOI’N IS BOURSAKD,
l ii ier "(Ijeni.* ” Baraque 2. (ump. 
Holando, kolektas poŝmarkojn.

Sous Of
1. Ze/\/

ESP PLANTISTOJ

Uzu en via propagando mar

105 HAWTHORNE STREET,
Brocklyn, N. Y., Usono

kojn A medes. lli enhavas la propagandan 
frazon «Lernu lingvon internacian Espe
ranto».

Oni da ili eldonis en ĉiuj lingvoj el 
Eŭropo kaj en tiuj plej gravaj el Azio kaj 
Afriko. 100 markoj eu sama lingvo kontraŭ 
4 respondkuponoj Serio de 50 diversaj lin
gvoj 2 respondkuponoj.

AMA DES•JOAN

(Hispanujo)

Homer H. Slieffield
Esperantistoj : ĉu vi ne pova- doni alme

naŭ ian novaĵon pri nia filo. Homer H. Slief
field ; aĝo 19, alteco proksimume 5 futojn. 
9 colojn ; bluaj okuloj. Lasta novaĵo, kiun 
ni havis pri li estas ke li laboris en kelkaj 
hoteloj en Nov-Jorko. Liuj gepatroj.

Adresu : Pacifika Espero. Berkeley, Ka
lifornio.

TODOS OS VAT.ES POSTAES E REGISTRA
DOS COM VALOR DEVEM SER DIRIGIDOS A< > 
SR. E. FELIX TRIBOUILLET. THESOUREIRO 
DA BRAZILA UGO ESPERANTISTA.

II PEDRA DO RAR
Cooperativa. Civil Fredial 

Casas em Prestações Razoaveis 
O FUTURO DA FAMILIA

Séde:

RUA VISCONDE RIO BRANCO, 463
= N1CTHEROY

PEÇAM ESTATUTOS

Livros em Esperanto

Acham-se á venda na Livraria Alves, 
á rua do Ouvidor, 166, na Livraria Gomes 
Pereira, á rua do Ouvidor, 91, na Livraria 
Castilho, á Rua S. José, 114 e na casa Braz 
Lauria, á Rua Gonçalves Dias, 78 ou Avenida 
Rio Branco, 142, diversos livros em Esperanto
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